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بعضهم يقول بلـى هـذه احلـدود فـرائض ال بـد مـن إقامتهـا والتعـذير مـنهم مـن يـرى أنـه يرجـع إىل اجتهـاد اإلمـام إذا  

م احلـد عليـه فهـذا مـن ومل يقـأو أصـاب  هرأى أنه ال يقام ال يقيمه فإذا فرضنا اإلمـام اجتهـد سـواء أخطـأ يف اجتهـاد

  معناه أنه يعاقب يف اآلخرة وال بد .

  ...: الطالب

: ال العام على عمومه واآلية كذلك اآلية ظاهرها أنه جيمع له بني األمـرين واحلـديث يـدل علـى أنـه مـا يسـن  يخالش

  ..التوفيق هو هذا أن نقول إذا فاته عذاب الدنيا أصيب بعذاب اآلخرةاألمران له 

  إذا عذر مبحبته بالفحشاء : الطالب

ذنـب واحـد لكـن عقـوبتني لعبـد يف بني الرة ألن اهللا ال جيمع فال يعذب يف اآلخ:إذا عذر مبحبته بالفحشاء  الشيخ 

  كيف نعرفهم ؟أو كونه أخفى نفسه أو ما شابه ذلك يبقى عذاب اآلخرة   احلاكمير إما لكون اجتهد إذا فاته التعز 

نعـرف بإظهــارهم قولـه عســى اهللا أن يبــني فـالن ألنــه إذا أشــاعه هـو بنفســه صـار مشــيعا وإن كــان مـا أشــاعها ولكــن 

  ...عرف أنه حيب هذا يتتبع ويشار للناس يف هذا عمله هذا ن

ـــتم ال تعلمـــون ) : وقولـــه  هـــا عـــنهم ســـواء هـــذا أو قصـــة أخـــرى ألن ء) يقـــول املؤلـــف يعلـــم انتفا(( واهللا يعلـــم وأن

الصحيح على العموم يعين انتفاء الفاحشة اليت أحب هـؤالء أن تشـيع يف املـؤمنني يعلـم سـبحانه وتعـاىل أـا ليسـت 

هـذا النفـي هـل هـو علـى إطالقـه يعـين ال تعلمـون شـيئا أو ال تعلمـون مـا ) وأنـتم ال تعلمـون )(( هم أو أا فيهم في

(( َواللـــُه َأْخـــَرَجُكْم ِمـــْن بُطُـــوِن يعلمـــه اهللا ؟ األخـــري يعـــين ال تعلمـــون مـــا يعلمـــه اهللا وإال فعنـــد اإلنســـان عنـــده علـــم 
ــَل َلُكــمُ أُمَهــاِتُكْم ال تـَْعَلُمــوَن َشــْيًئا وَ  ــَدةَ  َجَع ــْمَع َواألَْبَصــاَر َواَألْفِئ (( قــل هــل يســتوي الــذين ]78)[النحــل:) الس

) لكــن ال تعلمــون مــا عنــد اهللا مــن العلــم وال تعلمــون كعلــم اهللا ألن علــم اهللا واســع يعلمــون والــذين ال يعلمــون )

ه وتعـاىل ويف هـذا إشـارة إىل أنـه شامل تام وعلم اإلنسان قاصر نـاقص يعـين حمـدود ونـاقص خبـالف علـم اهللا سـبحان

ال جيــوز لإلنســان أن يــتكلم مبثــل هــذه األمــور حــىت يكــون لديــه علــم وإذا كــان لديــه علــم أيضــا فإنــه جيــب أن يتبــع 

املصـــاحل يف ذلـــك لـــو فرضـــنا أين أدري أن هـــذا الرجـــل أصـــاب الفاحشـــة فهـــل مـــن املستحســـن أن أرفعهـــا إىل اإلمـــام 

ارفعها ؟ اجلواب هذا يتعلق باملصلحة إذا كان هذا الـذي وقـع منـه الفاحشـة رجـل  لتبني وتربز أو من املستحسن أال

رفــع إىل اإلمــام ويشــهر بــل يســرت عليــه يمعروفــا بالعفــة وبالصــالح وأن األمــر بــدر منــه هكــذا هفــوة فإنــه ال ينبغــي أن 

  وإذا كان الرجل معروف بالشر والفساد كان من الواجب أن يبني أمره ويظهر ويشهر وينصح 

العفـو نعـم ينبـين  األخـذ بـاحلق أوىل مـن أوىل مـن األخـذ بـاحلق أوومثل ذلك أيضا مسـألة العفـو عـن اجلنـاة هـل هـو 

إذا كــان يف العفــو صــالح فــالعفو أوىل وإال فاألخــذ بــاحلق أفضــل وكــل اآليــات الــيت تنــدب إىل  علــى هــذا التفصــيل

) نعم قيد اهللا تعاىل العفـو باإلصـالح وأيضـا اهللا )(( فمن عفا وأصلح فأجره على  : العفو هي مقيدة بقوله تعاىل

ال ال ؟ اإلصــالح واجــب وطلــب الصــالح واجــب إمــن الناحيــة املعنويــة أن يقــال العفــو إحســان واإلصــالح واجــب و 

والعفــو إحســان وإذا تعــارض الواجــب واإلحســان أيهمــا يقــدم ؟ الواجــب فعلــى هــذا إذا تعــارض إصــالح اخللــق أو 

نقــول إن اإلصــالح أوىل هــذا اــرم لــو عفــوت عنــه ذهــب يفعــل إجرامــا بغــريه وإذا عفــا ذهــب العفــو عــن هــذا اــرم 
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يفعــل إجرامــا آخــر وهكــذا فنقــول ال ينبغــي العفــو هنــا إن مل نقــل بتحرميــه وعلــى هــذا يتنــزل فعــل بعــض النــاس اآلن 

العفو وهـذا خطــأ عــث لـه نفـس جتـده علـى طـول يبـادر بـدعـث لـه مـال أو دبعـض النـاس إذا مـثال إنسـان صـدمه أو 

عظــيم الواجــب أن النــاس يبــني هلــم أن الواجــب النظــر أن هــذا الرجــل الــذي ــور مــثال ودهــس هــذا اآلدمــي أو هــذه 

عفـو عنـه أن نإنسـان متهـور شـرير إنـه ال يبغـي العفـو عنـه وهـل أيضـا املصـلحة البهيمة أو هذا املال وأفسده هل هـو 

 هـــذا األمـــر عـــذرمثـــل و أن كـــل مـــن جـــرى منـــه ـــذا الشـــيء يعـــين لـــأصـــبح النـــاس ال يبـــالون اذا عفونـــا أو املصـــلحة 

املال ما كان الناس على هذا الوجه الذي ترونه اآلن لكن مع األسـف أن بعـض اإلخـوان جتـده تأخـذه  وحبس وغرم

العاطفـــة ويأخـــذه الزهـــد يف الـــدنيا أمـــام الصـــدمة العظيمـــة الـــيت أصـــابته مث علـــى طـــول يعفـــوا عنـــدما أصـــابته املصـــيبة 

صـارت عنـده  عزيـز ال يهمـين الـدنيا كلهـا علـيادحة هذه ترخص الدنيا كلها عنده يقول مثال إذا راح هذا الـذي الف

يعفــوا هــذا خطــأ والواجــب التعقــل وهلــذا يف احلقيقــة أن األخــذ بالعاطفــة دون عقــل مــن  مــا فيــه شــيء مث علــى طــول

نظـر مـا هـو الواجـب يف هـذه األمـور ان ي ح فـإنشيم النساء وليس من شيم الرجال وال من شيم أيضا أهـل اإلصـال

    أصلح بالنسبة هلذا الشخص اخلاص وبالنسبة للعموم 

ــه وأن اهللا رءوف رحــيم (( أيهــا العصــبة ))  ولــوال فضــل اهللا علــيكم(( مث قــال تعــاىل  بكــم لعــاجلكم )) ورحمت
ن املقام كله مقام عظـيم ففـي األول قرر اهللا سبحانه وتعاىل هنا لوال فضل اهللا عليكم ورمحته إىل آخره أل"  بالعقوبة

اآلية الـيت قبـل اإلفـك حكـم يف القـذف وهـو أمـر عظـيم وتـدنيس ألعـراض املسـلمني فلـوال فضـل اهللا علـى املسـلمني 

ورمحتــه بإقامــة احلــدود الــيت تــردعهم ومتــنعهم حلصــل مــا حصــل وكــذلك ذكــر لــوال فضــل اهللا علــيكم ورمحتــه يف قصــة 

ولــوال فضــل اهللا علــيكم ورحمتــه وأن اهللا رءوف (( طيــب هــذه الثالثــة ثــالث اإلفــك كــم مــرت علينــا مــن مــرة ؟ 
رءوف الرأفــة هــي الرمحــة املتضــمنة للرقــة البالغــة يعــين هــي أخــص مــن الرمحــة املطلقــة رمحــة وزيــادة وهلــذا قــال )) رحــيم 

كـس ألـا أي رحـيم فجمـع بـني األخـص مـن حيـث املعـىن واألعـم فالرمحـة أعـم مـن الرأفـة كـل رأفـة فهـي رمحـة وال ع

الرأفـة رمحــة مـن نــوع خـاص تقتضــي زيـادة يف الرمحــة وعنايـة ــا والـرحيم ســبق أنـه مــن أمسـاء اهللا ســبحانه وتعـاىل وقــد 

قسم العلماء الرمحة إىل قسـمني عامـة وخاصـة فالعامـة هـي الشـاملة لكـل أحـد مـن مـؤمن وكـافر وبـر وفـاجر وإنسـان 

ال ال ؟ نقـول بـاملعىن العـام مرحـوم لـوال رمحـة اهللا مـا أكـل إافر مرحوم و ؟ وهلذا لو قال لك قائل هل الك يا ولدويم 

وال شــرب وال اكتســى وال تــزوج وال ولــد لــه إىل آخــره نعــم وأمــا الرمحــة اخلاصــة فهــي اخلاصــة بــاملؤمنني الــيت تتضــمن 

رة هـذه خاصـة مبـن ؟ سـعادة الـدنيا واآلخـسعادة الدنيا واآلخرة وأما العامة فهي سـعادة يف الـدنيا فقـط وأمـا اخلاصـة 

   باملؤمنني 

ال تتبعـوا خطـوات "  أي طـرق وتزيينـه) (( يا أيهـا الـذين آمنـوا ال تتبعـوا خطـوات الشـيطان ) : مث قال اهللا تعاىل

الشيطان اخلطوات مجع خطوة وهي عبارة عما بني املسافة اليت بـني القـدمني يف املشـي هـذه اخلطـوة واملـراد خبطـوات 

خلطوة عـن الطريـق ألن الطريـق أثـر اخلطـى وقـول املؤلـف طـرق تزيينـه نعـم هـو هكـذا الشـيطان الشيطان طرقه فعـرب بـا

ينهــا لإلنســان حــىت يــدخل فيهــا طــرق الشــيطان مــن حيــث املعــىن العــام هــي ز مجيــع طرقــه مكروهــة لإلنســان لكنــه ي

أدلـة اسـتكباره  التكذيب واالستكبار هذه الطرق العامة للشيطان فالشـيطان مكـذب ومسـتكرب ، مسـتكرب مـثال مـن
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خــري منــه  آدمفــإن هــذا يقتضــي أنــه كــذب بكــون  آدمأنــه أىب أن يســجد آلدم نعــم وتكذيبــه أنــه ادعــى أنــه خــري مــن 

األخبـار فهذه الطريق طريق الشيطان على سبيل العموم التكذيب واالستكبار طيب التكذيب يقابل ايـش ؟ يقابـل 

وإذا تأملــت مجيـع املعاصــي وجـدا ال ختــرج عـن هــذين  م معنـاخلــيك األوامر والنـواهيبــ واالسـتكبار يقابــل التكليـف

تكـذيب واسـتكبار ال :األمرين إما تكذيب وإما استكبار فهو أي للشيطان طرقه أو طريقه مبين علـى هـذين األمـرين

 التكذيب فيما يتعلق باألخبار واالستكبار فيمـا يتعلـق بـالتكليف مـن األوامـر والنـواهي طيـب عنـدما نـأيت بالتفصـيل

(( الشـيطان يعـدكم الفقـر ويـأمركم بالفحشـاء ال ال ؟ أي نعـم ألنـه يـأمر بـه إمثال البخل مـن خطـوات الشـيطان و 
  أعم أنه ) قال كثري من أهل العلم أن املراد بالفحشاء هنا البخل يعين اآلية يف سياق اإلنكار وإن كان األصل )

بـأن الشـيطان ( أخـرب  لنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلماطيب األكل بالشـمال والشـرب بالشـمال مـن خطواتـه أيضـا ألن 
وعلــى هــذا فاألكــل بالشــمال والشــرب بالشــمال يكــون حرامــا ألن اهللا ــى عــن )  يأكــل بشــماله ويشــرب بشــماله

اتبــاع خطــوات الشــيطان والنــيب ــى أيضــا أن يأكــل اإلنســان بشــماله ويشــرب بشــماله ومــن مث نأخــذ خطــر ــاون 

ن كثـــريا مـــن النـــاس نســـأل اهللا هلـــم اهلدايـــة اآلن يـــأكلون بالشـــمال ويشـــربون بالشـــمال النـــاس اليـــوم ـــذه املســـألة أل

نـه ال بـد أن يقلـد مـن ويزعمون أن هذا تقدم ومدنية والسبب هو الشعور بالنقص ألن اإلنسـان مـىت شـعر بنقصـه فإ

ا وصـحيح أـم أرقـى منـا منه فهؤالء املهضومني ظنوا أن هؤالء األمم الكافرة أرقى مـنهم وأشـد تقـدم يرى أنه أكمل

إال أنـه ليسـوا ارقـى منـا يف الصناعة ويف أمور الدنيا أقـوى منـا لكـن يف األخـالق واآلداب الـيت أرشـدنا إليهـا اإلسـالم 

ـرد بالنظر إىل حال املسلمني اليوم ال شك أن عندهم هم من اآلداب اإلسالمية اليت يطبقوا ال عـن قصـد لكـن 

خري منه ومع األسف أن املسلم الذي أمر بتطبيق هـذه اآلداب واألخـالق هـو الـذي هللا  أا أخالق فاضلة ال تعبد

شـرف وزيـادة نبـل و ذه األخـالق الفاضـلة وهـذه ال شـك أـا  ع أن املسلم إذا طبقها يكون متصفاتقاعص عنها م

إمنــا  إال ال ؟ ال يــؤجرونو ن  ورســوله أولئــك إذا فعلوهــا يــؤجرو علــى ذلــك يكــون مــأجورا ألنــه يفعلهــا امتثــاال ألمــر اهللا

يفعلوا ألا أخالق فاضلة هم مثال عندهم صدق يف املعاملـة وعنـدهم بيـان عـن الغـش وعنـدهم وفـاء بالوعـد كـل 

عــن هــذه الصــفات لكــن إذا اتصــف ــا  ــا كثــري مــن املســلمني اآلن متخــل هــذه مــن الصــفات الــيت أمــر اإلســالم

يهــا أيضــا ألنــه يفعلهــا امتثــاال أقــول إن خطــوات الشــيطان إذن طرقــه املســلم يكــون حممــودا عليهــا ويكــون مــأجور عل

واالســتكبار وقـد تكــون خطــوات الشــيطان  دائـر علــى أمــرين مهـا التكــذيبالـيت يكــون عليهــا والـيت يف ســلوكه وذلــك 

(( ومـــن يتبـــع خطـــوات  : مبينــة خمصوصـــة كمــا قلنـــا يف مســألة األكـــل بالشــمال والشـــرب بالشــمال قـــال اهللا تعــاىل
ومــن يتبــع خطــوات "  أي القبــيح والمنكــر شــرعا باتباعهمــا)) يــأمر بالفحشــاء (( )) أي المتبــع  طان فإنــهالشــي

الشيطان من ايش نعرا ؟ شرطية من اسم شرط ومن الشرطية حتتـاج إىل شـرط وجـزاء يعـين إىل فعـل شـرط وجـواب 

ب عنـدنا اآلن مـن يتبـع عنـدنا يـط )) فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر(( يتبع وجواب الشرط  ؟فعل الشرطاين شرط 

إن نظرنــا إىل أصــل اجلملــة واملوضــوع قلنــا أنــه يعــود إىل مــن ألن ؟ خطــوات الشــيطان فإنــه الضــمري يعــود علــى أيهمــا 

التحـدث اآلن يعــين جــواب الشـرط يعــود علــى مــا يعـود علــى فعــل الشــرط وإذا نظرنـا إىل الســياق وإىل أقــرب مــذكور 

يتبـع خطـوات الشـيطان وقـع يف الفحشـاء واملنكـر وتصـري اجلملـة كأنـه تكـون مـن ملعىن و قلنا أنه يعود إىل الشيطان فا
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املؤلف فإنه يتبـع تكـون هنـا جـواب الشـرط  سلكه دالة على جواب الشرط وليست هي جواب الشرط أما على ما 

بــع أي ويكــون هنــا الضــمري عائــد علــى مــن يتبــع فإنــه أي مــن يتواضــح أو غــري واضــح ؟ هــي بعينهــا جــواب الشــرط 

ويــرجح هــذا التقــدير أن األصــل أن املــذكور جــواب الشــرط وأن متبــع كمــا قــال  املؤلــف فاجلملــة هــي جــواب الشــرط 

الضــمري يعــود يف جوابــه يعــود علــى مــا يعــود إليــه فعــل الشــرط هــذا األصــل وأمــا عــن الــرأي الثــاين فيقــول فإنــه يــأمر 

ر ويكـون هـذا داال علـى اجلــواب ويؤيـد هـذا الــرأي أن بالفحشـاء واملنكـر يقـول فــإن الشـيطان يـأمر بالفحشـاء واملنكــ

خطــوات الشــيطان فكأنــه يقــول مــن يتبــع خطــوات الشــيطان وقــع يف الفحشــاء ايــش ؟الســياق يف النهــي عــن اتبــاع 

  :واملنكر ألن الشيطان يأمر بالفحشاء واملنكر وهذا أظهر من وجهني 

ن قــد ال يـأمر بالفحشـاء واملنكــر قـد يفعـل الفحشــاء ألن السـياق يـدل عليــه هـذا وجـه وألن املتبــع خلطـوات والشـيطا

واملنكــر ولكــن ال يــأمر ــا فلــيس بــالزم مــن اتبــع خطــوات الشــيطان أن يــأمر بالفحشــاء واملنكــر نعــم مــن اتبــع اتباعــا 

مطلقــا يعــين اإلتبــاع املطلــق لــزم أن يــأمر بالفحشــاء واملنكــر ألن الشــيطان يــأمر بالفحشــاء واملنكــر فعلــى كــل حــال 

أن الضـــمري يف قولـــه فإنـــه يـــأمر نعـــم األرجـــح أنـــه عائـــد إىل الشـــيطان ال إىل املتبـــع يرجحـــه أمـــران أوال داللـــة األرجـــح 

الســياق عليــه ألن اهللا ينهــى عــن اتبــاع خطــوات الشــيطان مث ذكــر مــا يؤيــد هــذا النهــي مــن التحــذير حيــث بــني أن 

وغ لنفسـه أن يسـ هـلأمر بالفحشـاء واملنكـر الشيطان يأمر بالفحشاء واملنكر وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان ي

يتبــع خطواتــه ؟ اجلــواب ال الوجــه الثــاين مــن الوجــه الثالــث أن الــذي يتبــع خطــوات الشــيطان قــد ال يــأمر بالفحشــاء 

ضـالل جتـدهم ضـالني بأنفسـهم لكـن مـا عنـدهم واملنكر قد يلتزم ذلك يف نفسـه ولكـن ال يـأمر بـه وكثـري مـن أهـل ال

دعوة ملا هم عليه نعـم وإن كـان جنـد أيضـا أن كثـريا مـن أهـل الضـالل عنـدهم دعـوة يـأمرون بالفحشـاء واملنكـر علـى 

مــا هــم عليــه فالصــحيح إذن أن الضــمري يف قولــه فإنــه يعــود علــى الشــيطان وإذا قلنــا أنــه يعــود علــى الشــيطان يبقــى 

  ؟...طالنظر أين جواب الشر 

  ...: الطالب

  ؟ يره حمذوف تدل عليه هذه اجلملة ايش تقدليقول فإنه أي الشيطان :  الشيخ  

  ...: الطالب

بــع خطــوات الشــيطان وقــع يف الفحشــاء واملنكــر ألن الشــيطان يــأمر بالفحشــاء واملنكــر فمــن اتبعــه تومــن ي:  الشــيخ

    ...اآلية وقع فيه واهللا أعلم 

  ...: الطالب

    .ن يكون عذاب معنويا مبا حيصل له من احلسرة والقلق وما شابه ذلك ميكنميكن أ :  الشيخ

  ؟...: الطالب

وغه مـا يفعـل بعـض النـاس اآلن يقـول واهللا أنـا آكـل سـواء أكلـت  نعم وهلذا إن كـان للتحـرمي ال يسـ: التحرمي الشيخ

    . ناءباليمني أخاف أن ألوث اإل
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عنـه وقــد  ن قلبــه مملـوء علــى صـاحبه ومل يعــفذا االعتـداء لكـوقـد يكـون الصــفح بـدون عفــوا اإلنسـان يعــرض عـن هــ

اسـبة من ت يتجـاوز وال يعاقبـه علـى ذنبـه ولكنـه معـرض عـن هـذا الـذنب كـل مـا جـاء بـأنيكون العفـو بـدون صـفح 

نُـوا ِإن (( يَـا َأيـَهـا الـِذيَن آمَ :  ذكره  هذا أمر اهللا تعاىل باألمرين مجيعـا يعفـو ويصـفح وهـذا نظـري قولـه تبـارك وتعـاىل
ُفـــــوٌر رَِحـــــيٌم ِمــــْن َأْزَواِجُكـــــْم َوَأْوالدُِكـــــْم َعـــــُدوا َلُكـــــْم فَاْحـــــَذُروُهْم َوِإْن تـَْعُفــــوا َوَتْصـــــَفُحوا َوتـَْغِفـــــُروا فَـــــِإن اللـــــَه غَ 

(( أال تحبــون أن يغفــر اهللا لكــم واهللا غفــور ففــرق اهللا تعــاىل بــني العفــو والصــفح قــال اهللا تعــاىل ]14)[التغــابن:)
ورجع إلى مسطح مـا كـان ينفقـه "  بلى أنا أحب أن يغفر اهللا ليرضي اهللا عنه قال "  أبو بكر) ملا قرأها يم )رح

يعـين حيضـنا أن حنـب هـذا الشـيء  عرض ولكـن مبعـىن التحضـيضهو  رض أو حتضيضقوله أال حتبون هذا ع"  عليه

مـــن أحـــب شـــيئا ســـعى يف أســـباب  لكننـــا لـــيس املقصـــود أن حنـــب هـــذا الشـــيء فقـــط بـــل أن نســـعى يف أســـبابه ألن

احلصول عليه قد يدعي كل واحد يقول أنا أحب أن يغفر يل ومع ذلك هو منهمـك يف املعاصـي مـن تـرك الواجـب 

هــل حمبتــه هــذه صــادقة ؟ نعــم ليســت صــادقة ألن مــن خلــوكم معنــا وفعــل احملــرم وهــو يقــول أنــا أحــب أن يغفــر يل 

ذلــك إذا كنــتم حتبــون ))  أال تحبــون أن يغفــر اهللا لكــم(( تعــاىل  أحــب شــيئا ســعى يف الوصــول إليــه وهلــذا قــال اهللا

  ذلك فاعفوا واصفحوا عن غريكم فإن من عفا وصفح عن غريه غفر اهللا له

الغفور مأخوذ مـن املغفـرة وهـي سـرت الـذنب مـع التجـاوز عنـه وليسـت مطلـق السـرت ))  واهللا غفور رحيم(( مث قال  

ـا السـرت مـع التجـاوز ألن التجـاوز هـو الـذي بـه إجتاوز فلـيس مبغفـرة وإمنـا قلنـا بل سرت مع التجاوز أما السرت بدون 

وقاية من العذاب وأصل ذلـك مـن املغفـر فـإن املغفـر يسـرت الـرأس ويقيـه ويـدل علـى ذلـك علـى أن السـرت هـو املغفـرة 

المـؤمن يـوم  هعبـدب خلـوأن اهللا ي(  النيب صلى اهللا عليه وسلموالسرت مع الوقاية أنه جاء يف احلديث الصحيح عن 
دل  ك فـي الـدنيا وأنـا أغفرهـا لـك اليـوم )عليـ( قـد سـترتها  : القيامة ويقرره بذنوبه حتـى إذا أقـر بهـا قـال اهللا

ذلك على أن املغفرة غري السـرت وإال لـو كانـت املغفـرة يف الـدنيا مـن قبـل واملغفـرة شـيء والسـرت شـيء آخـر لكـن كـل 

ألن مــن غفــر لــك ومل يعاقبــك معنــاه أنــه ســرت عليــك إذ لــو  املغفــرة  تضــمنيضــمن الســرت ولــيس كــل ســرت مغفــرة تت

ال رجـع؟ أي نعـم قصـدي هـل نشـدد إع و وقد رجع نقول رّجـاملؤلف رضي اهللا عنه يقول  أبو بكرعاقبك لفضحك 

يف ) إن رجعـك مبعـىن ردك ألن رجـع (( فـإن رجعـك اهللا إلـى طائفـة مـنهم ) : قال اهللا تعـاىل...اجليم أو خنففها ؟ 

احلقيقة تستعمل متعدية والزمة رجع فعل ماضـي يسـتعمل متعـديا والزمـا فـإذا قلـت رجعـت مـن كـذا فهـذا الزم وإذا 

قلــت رجعـــت إىل فـــالن مـــا اســـتعرته منـــه صـــارت اآلن متعديــة إذن رجـــع إىل نســـبة مـــا كـــان عليـــه مبعـــىن رد فتوصـــف 

    .بالتخفيف

  ؟...: الطالب

  ليس جمرد السرت نعم : مش السرت مبعىن مباين له يعين الشيخ

  ؟...: الطالب
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لكـان هـذا قـد حصـل يف الـدنيا لكنـه يدل على أنه ليس جمرد السرت ألنه لو كان الغفر هو السـرت فقـط ال ، : الشيخ

  سرت مع عدم العقوبة يعين السرت مع التجاوز 

  ؟...: الطالب

عــذبني وعنــد مــن حولــه ومل يغفــر لــه يف هــذه احلــال إذا فضــح مث غفــر لــه صــار ســرتا ألنــه إذا اتضــح عنــد امل: الشــيخ

إنــه افتضــح عنــد مجيــع النــاس فــإذا افتضــح عنــد قومــه مث غفــر لــه فمعنــاه أنــه ســرت عــن أكثــر النــاس ألن أكثــر معنــاه 

    الناس غري معاصرين له نعم

  ؟...: الطالب

    .العفو مبعىن التجاوز يعين أن اهللا عفا عنه مبعىن جتاوز عنه: الشيخ  

  ...: الطالب

نؤمر به وأمـا اهللا فـال أذكـر اآلن أن اهللا يقـول صـفح عنـه حنن ال اهللا ما يقول صفحت عنه إمنا الصفح هنا  : الشيخ

 م املؤاخــذة وال يقــول صــفح والصــفح والعفــو إذا اجتمــع يف حــق املخلــوق فإنــه يفســر العفــو بعــد عفــا عنــهبــل يقــول 

  للعفو العلى  الذنب والصفح باإلعراض عنه كلية وكأنه مل يذنب ويكون تكمي

  ؟...: الطالب

العفــو مــن عــدم املؤاخــذة علــى الــذنب ال يلــزم أن اهللا تعــاىل مــا أدري ميكــن  يصــلاأل معنــاه إذا نظرنــا إىل ال : الشــيخ

العفــو يف حــق اهللا شــامل األمــرين مبعــىن أن اهللا يتجــاوز عنــه ائيــا وال جيعــل هنــاك أمــور قلبيــة هلــذا العفــو يعــين يصــري 

    .اهللا يشمل الصفح ميكن نقول العفو يف حق

  ؟...: الطالب

: احلــديث ذكرنــا أن هــذا يف احلــدود الشــرعية لكــن هـذه لغــري احلــدود الشــرعية ألن احملبــة الشــرعية بالــذات أو  الشـيخ

يـر قــد يتخلـف نعــم مثـل هــؤالء املســتحقون ب للحــد هـذا إمنــا يوجـب التعزيــر والتعز الفاحشـة لــيس هـو القــذف املوجـ

 فبــاقعــذيب لكــن قــد ال يعــذبون يتخلــف بســبب مــن األســباب وأمــا عــذام يف اآلخــرة للعــذاب يف اآلخــرة وهــو الت

قال رمبـا يـراد بالعـذاب مـا هـو أعـم  االخوانيعين لو ختلف العذاب يف الدنيا ما ختلف عذاب اآلخرة على أن بعض 

    أن جيعل اهللا يف قلبه أملا وحزنا وقلقا وما أشبه ذلك عذاب من اجللد 

  ؟...لوعزر  : الطالب

ن مسـتوفيا ألن حقيقـة األمـر أن ير يكفر أيضا إذا كـاا يكون مبقتضى أن احلد يكفر التعز ره اإلمام فإمنلو عز : الشيخ

يــر قــد يرتكــه إطالقــا مــع وجــوده وقــد يفعلــه مــع التهــاون بــه وقــد يفعلــه علــى وجــه تعزيــر اإلمــام ، اإلمــام بالنســبة للتعز 

قوبـة تامـة ملة تطبيق احلد الشرعي وحنن نعلم أن احلد الشـرعي أنـه عالكمال مبعىن أن يعاقب هذا املعتدي عقوبة كا

فيكـون ناقصـا وقـد يكـون مسـاويا فيكـون  يصـري اقـلأو اجلـرم  ألنه من اهللا لكن التعزير قد ينقص عن مقابلة الذنب

    .نعم...ظامل وأن له قرابة مع هذا الشخص  احلاكمتاما وقد ال يؤخذ اإلنسان إطالقا بسبب أن 

  ؟...: الطالب
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ملغفـرة ويلـزم مـن حمبـة ا مغفـرة اهللاأن حنـب علـى يعين أن اهللا حيضنا  ضالتحضيلذي مبعىن قلنا هذا للعرض ا:  الشيخ

    السعي يف أسباب حصوهلا

  ؟ ...: الطالب  

اذكـر اآليـات أوال مث اسـرد الفوائـد وإن شـئتم ا ـكتبو ن الفوائـد الـيت فيهـا وتأنا وعدتكم أن أقول تستعرضـو  : الشيخ

بدون تفسري ما حيتاج إىل تفسري وإن شـئتم اذكـروا كـل آيـة وحـدها وقولـوا يسـتفاد مـن هـذه اآليـة كـذا وكـذا ال بـأس 

أبـا ( يـا  النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمرمحـه اهللا اسـتنبط مـن قـول  الشـافعينعم فنشوف لعلنا حنصـل علـى فوائـد أكثـر 
آن عشـر آيـات يقتضـي أن نـأيت مـنهم بعشـرة آالف وعلـى  قـر الألف فائدة يف كلمتني ومبعـىن  ما فعل النغير ) عمير

هــل عهــد "  أيب طالــبوفضــل اهللا يؤتيــه مــن يشــاء وهلــذا ملــا قــال رجــل لعلــي بــن  اســتطعتمكــل حــال اتقــوا اهللا مــا 
قال ما عهـد إلينـا بشـيء إال فهمـا يؤتيـه اهللا تعـالى فـي كتابـه ومـا " ( بشيء  النبي صلى اهللا عليه وسلمإليكم 

وذكر ما يف هذه الصحيفة الشاهد أن الناس خيتلفون يف التحصـيل العلمـي لـيس حبسـب كثـرة ) يفة في هذه الصح

االطالع فقط ولكن حبسب كثرة االطالع وحبسب الفهـم ألنـك جتـد بعـض العلمـاء يسـتعرض اآليـة ويسـتنبط منهـا 

م ألن الــدالالت كمــا هــو معــروف فوائــد كثــرية جــدا مــن آيــة واحــدة مــن الداللــة الظنيــة وداللــة املطابقــة وداللــة االلتــزا

لكــم داللــة تضــمن ومطابقــة والتــزام فداللــة الكــالم علــى معنــاه كــامال يســمى داللــة مطابقــة وداللتــه علــى جــزء منــه 

معنــاه يســمى داللــة تضــمن وداللتــه علــى أمــر يلــزم مــن وقوعــه كــذا وكــذا يســمى داللــة بــااللتزام فمــثال إذا قلــت هــذا 

مطابقـة وكوـا تـدل علـى أن فيـه حجـرة ايش ؟يت بغرفه وحجره وسطوحه داللة هذه الكلمة تدل على كل الببيت 

وفيــه غرفــة وفيــه ســطح داللــة تضــمن وكوــا تــدل علــى  أن لــه بانيــا بنــاه هــذه داللــة التــزام ألنــه الزم مــن وجــوده أن 

ع علـم اإلنسـان يكون له باين فهذه الدالالت الثالث خيتلف فيها الناس اختالفا كثريا وحبسب هذا االختالف يتسـ

تأخــذ منـــه  مـــن نــص واحـــد ميكــن لنصـــوص ألن مــن انفســـه علــى كثـــرة االســتنباط  ميــرن الطالـــب ولــذلك ينبغــي أن

ولذلك ينبغي لطالب العلـم كمـا أنـه ميـرن  سطرين ل منه وال صي واحد آخر ما حيصفحة من الفوائد و املسائل وجي

رن نفسـه علـى االسـتنباط مـن األدلـة وكـم مـن دليـل واحـد نفسه على كثـرة املطالعـة وقـراءة الكتـب ينبغـي أيضـا أن ميـ

بــذلك ويســتغين بــذلك عــن نصــوص كثــرية ال حيتــاج إىل أن  املســائل حبســب فهــم اإلنســان فيســتغين دل علــى مئــات

  جيهد نفسه يف حتصيلها ومطالعتها أي نعم 

  ؟...: الطالب

كـان مـع صـيب لـه هـذه الكنيـة يلعـب بـه فلمـا مـات ما فعل النغري والنغري طائر صغري يلعب بـه و  أبا عمرييا  : الشيخ

يغــتم بــه حــىت إن بعــض األطفــال  هعصــفور  مــاتواغــتم هــذا الصــيب مثــل العــادة الصــيب مســك عصــفور يفــرح بــه فــإذا 

 وم ووجـد أن الصــغري حمـزون علـى فقــد هـذا النغــريفـالنيب عليــه الصـالة والســالم ملـا دخـل ذات يــ يلعـب بـه وهــو ميـت

    ... ما فعل النغير ) أبا عمير( يا قال له 
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، قال سليمان  -إلمام كان بالمدينة  -رأيت رجًال أشبه صالة من فالن  ماعن ايب هريرة قال "  : الطالب
  فصليت خلفه ؛ فكان يطيل األوليين من الظهر ، ويخفف األخريين بن َيَسار :

  اآلخرتني:  الشيخ

  ر المفصلويخفف العصر ويقرأ في األوليين من المغرب بقصا: الطالب
  املفصل : الشيخ

" رواه  المفصل ، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل ويقرأ في األوليين من العشاء من وسط المفصل: الطالب

  .) َمْن َأَحب َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َغضا َكَما أُْنِزَل ، فـَْليَـْقَرْأُه َعَلى ِقَراَءِة اْبِن ُأم َعْبدٍ (   ... امحد والنسائي 

ألبي إن اهللا أمرني أن أقرأ عليك ( ن أنس بن مالك ، رضي اهللا عنه ، قال النبي صلى اهللا عليه وسلم وع
  ) .{لم يكن الذين كفروا} قال وسماني قال نعم فبكى

ليست دائما قصرا كما هو ظاهر كالم الفقهاء  املغرببسم اهللا الرمحن الرحيم تقدم أن القراءة  يف صالة : الشيخ

سور القصرية واألكثر أن بالسور الطويلة كما يقرأ كذلك بال املغرب ولكن الذي ينبغي أن يقرأ يف صالة رمحهم اهللا

ما رأيت رجال قوله ما رأيت رجال قال رضي اهللا عنه  هريرة ايبوعن سليمان بن يسار عن ور القصرية سبال يقرأ

فالن بإمام كان باملدينة أشبه صالة برسول اهللا أشبه صالته برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من  أبو هريرة هيقول

ال مبعىن ؟ طيب املثل ايش يقتضي ؟ املطابقة والشبه املطابقة نعم وهلذا قال أشبه مما إالشبه واملثل بينهما فرق و 

ه كل وجه لكنمن  صالته مطابقا لوليس  النيب صلى اهللا عليه وسلمصالة اىل مماثلة يدل على أنه أقرب الناس 

والتابعون من القرون املفضلة  من التابعني...اإلمام  ذلكعن  أبو هريرةأنه ذلك وملا قال لناس اىل ذلك أقرب ا

 العلم النبوي مبعىن أنه اقبال الناساحلريصني على معرفة السنة ال ألا سنة فقط لكن ألجل أن يطبقوا السنة 

هلذا ال أقول معدوم اقول الناس اآلن  تطبيقوهذا حرام وما أشبه ذلك لكن ال يدرك بأن هذا سنة وهذا مكروه

يعين معناه أن اإلميان ضعيف والصوارف كثرية وقوية ...وكثرة الصوارفولكنه قليل جدا والسبب ضعف اإلميان 

إال تطبيق بينما حنن نقرأ  وما فيها من العلم والعمل ما يف القرآن ال يتجاوزن عشر آيات حىت يتعلموها واقرأإذا 

فكان ...بناء على ايش ؟يمان بن اليسار يقول فصليت خلفه سل...ا العمل ا عناهوما ندري م مئات اآليات

و أنه على الفاحتة ا األخريني هل املعىن انه يقتصر يفوهنا إطالة وتقصري وليني من الظهر وخيفف األخريني يطيل األ

طالة بالغة مث قرأ يف األخريني بالفاحتة ظهر إيف األوليني من الحيتمل هذا ألنه إذا أطال ...من القراءةجيعله أخف 

  ...يف األخريني بالنسبة  ارأقل مما سبق صوسورة 

  


